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LA MORT DE HIALMAR 

 
Arnigrim era el nom d'un víking famós que habitava a la Suècia 

meridional, una contrada deserta i inculta, poblada d'estanys i de boscos i 
anomenada país de Bolm. 

 
Tenia dotze fills colrats de pell, d'una gran alçada, amples de pit, tots 

més forts que la majoria dels homes: mostraven amb orgull llurs braços, 
cames i bust; excel•lien en la cursa, el llançament de javelina i el tir de 
l'arc: quan no eren d'expedició al mar, no feien sinó exercitar-se en els jocs 
violents per conservar el vigor i la resistència de llurs membres. El gran, 
Angantur o Angan el Brau, passava d'una colzada els seus germans; era el 
més àgil i el més robust i comandava els altres; una barba negra i espessa 
cobria les seves galtes; la seva cabellera esbullada li arribava a les 
espatlles; sota la seva camisa de cuir guarnida de ferro, hi havia uns 
músculs poderosos, durs com el roquissar dels promontoris, i quan 
combatia, la seva gorja llançava un crit formidable que deixava l'enemic 
estupefacte. 

 
Els dotze germans eren coneguts de lluny per llur barbàrie; ningú no els 

veia sense témer per la seva persona o pels seus béns; però hom fugia i 
s'amagava quan s'acostaven posseïts de la fúria dels Bersaerks. Llavors 
udolaven amb el rostre alçat cap al cel, com les bèsties salvatges, 
mossegaven i destroçaven la vora de llurs escuts, tallaven amb llur glavi 
les roques de granit i en feien saltar espurnes de foc, arrencaven els arbres 
de soca i arrel, feien mil actes de bogeria; en aquest estat no respectaven 
res: ni els homes, ni les bèsties, ni les coses; tot servia de pastura a llur 
ràbia i no es calmaven fins al moment del crepuscle, llavors que la nit 
estenia sobre la terra, amb l'ombra desmesurada de les alzines, el silenci i 
la calma. 

 
Era tal el terror que inspiraven, que ja no trobaven guerrers per a seguir 

llurs empreses, car els havia esdevingut de trobar-se en alta mar, sorpresos 
per la fúria dels Bersaerks i aleshores havien assassinat llurs companyons 
mateixos. En el vaixell pla, pro-vist de llargs rems, que els duia vers les 
aventures, pujaven ells sols, terribles i muts i algunes vegades hom sentia 
venir de les llunyanies marines els esclats de llurs transports frenètics 
semblants al rugit de les feres. 

 
Un dia de Nadal, que parlaven entre ells, cercant nous objectes de 

guerra i de rapinya, Angantur s'exclamà : 
 
—Tanmateix, jo no sóc sinó un home feréstec, de pèl dur, de veu 

reganyosa, caçador d'ossos, corredor de les mars; vaig vestit de pell i 
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d'acer; m'agrada el vent i la pluja, el plany dels vençuts, la sentor de la 
sang; els llops i els corbs són els meus amics. No conec ni les maneres 
polides de la Cort, ni els vestits de seda ni les joies d'or; no sé dir paraules 
que encisin les dones; els mateixos que ens temen em menyspreen. Doncs 
bé!, germans, aniré fins a la ciutat d'Upsala; entraré al palau del rei de 
Suècia , i li demanaré per a mi la seva filla Gunhilda, que és una bella i 
instruïda donzella. I si no perdo la vida, tindré per muller la més noble 
princesa del Nord. 

 
Els seus germans li respongueren: 
 
—Anirem amb tu i sostindrem la teva causa; ríb existeix un rei que en 

veure'ns gosi refusar la teva demanda; no hi haurà un home per a dir-te: " 
No obtindràs el que demanes". 

Se n'anaren, doncs, a Upsala; es presentaren davant del rei, que era 
voltat de la seva cort, i Angantur exposà la seva demanda amb energia i 
insolència. 

 
Mentre parlava veié que el rei mudava de color i els presents abaixaven 

el front com si fossin culpables. Quan callà, la sorpresa i la por era 
pintada en tots els rostres. 

Llavors un noi avança: tenia els trets bells, greus i malenconiosos; els 
seus ulls eren clars i dolços, el seu gest era senzill, el seu posat ferm i 
graciós; s'anomenava Hialmar. 

 
—Senyor — digué—, aquest Bersaerk no ha fet sinó saquejar les 

vostres viles i devastar els vostres camps, matar la vostra gent i robar el 
vostre bestiar; després s'ha rigut de vós, tractant-vos de rei de palla. Jo, 
que sempre us he servit fidelment, que us he defensat al Consell i he 
vessat la meva sang als vostres camps de batalla, jo, no hauria intentat 
fer-vos una tal demanda; car la princesa Gunhilda és digna d'un amor més 
il•lustre que el meu. Però Ja que aquest Bersaerk ha gosat posar el seu 
esguard en ella i que no ha estat foragitat d'ací a la prunera paraula, us 
prego que doneu la vostra filla al vostre bon servidor abans que a aquest 
home. 

 
El rei esguardà Hialmar amb simpatia, l'estimava com un dels millors 
entre els seus: i l'esguardà també amb pietat, sabent que la seva 
intromissió potser li costaria la vida. Després es girà vers Argantur, i la 
por i la indecisió s'apoderaren del seu esperit. Llarga estona estigué sense 
respondre; a la fi digué: —No contrariaré pas la meva filla en els seus 
amors, ni en la seva voluntat; es casarà amb aquell que haurà triat 
lliurement. 
 
Gunhilda s'alçà: un vel d'atzur embolcallava els seus cabells daurats, el 
seu vestit cenyit dibuixava el seu cos prim i ben fet; una sivella d'esmalt 
retenia a la cintura una rica cinta d'orfebreria. Va dir al rei: —Senyor, el 
meu desig no era pas de deixar-vos tan aviat, feliç com sóc amb la meva 
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sort i amb les vostres bondats. Però si em cal prendre un marit, doneu-me 
Hialmar, que és un home amable i d'un gran caràcter, i no aquest 
Angantur, que no conec més que per la seva mala anomenada.    " 
 

En dir això s'enrojolà, car estimava Hialmar en el secret del seu cor i 
mostrava alternativament aquella audàcia tranquil•la i aquell púdic esglai, 
doble encís de les verges. 

 
Angantur arrugà les celles: els seus ulls esdevingueren ombrívols com 

un cel de tempesta. Va replicar : 
 —No calen més paraules, car he pres una decisió ben ferma.  
I adreçant-se a Hialmar: 
 
'—I ara, tu, escolta el que et dic: el dia de l'equinocci d'estiu dirigiré el 

meu vaixell vers l'illa de Samsol; allà t’esperaré. Si no véns, seràs 
considerat com un mentider i un covard entre totes les persones d'honor. 

 
—Fet! — respongué Hialmar—; l'àncora del meu vaixell mossegarà la 

sorra de l'illa; no hi ha platja prou llunyana per a llevar-me el desig 
d'anar a trobar-t’hi. 

 
Angantur i els seus germans retornaren a llur casa. Quan arribà 

l'equinocci d'estiu, el gran manà col·locar els rems i preparar la vela del 
vaixell. 

 
—Anirem a Samsòe, perquè Hialmar no en surti si comet la 

imprudència d'anar-hi. En acabat, Gun-hilda serà meva. 
 
El seu pare Arnigrim, que tenia una gran experiència del perill, li 

donà consells assenyats. 
 

—Lliga al teu baldric — digué — la meva espasa Turfing, la vella 
companyona de les meves lluites; ha estat forjada pels nans a les cavernes 
flamejants de la muntanya; la seva fulla, mullada en la sang verinosa d'un 
drac, posseeix una virtut màgica: cada vegada que surt del seu folre de cuir 
clavetejat d'or, és senyal de la mort d'un home. Angantur prengué l'espasa i 
respongué: —Tinc més confiança en el meu braç que en els glavis 
encantats. La vostra espasa, no obstant, trencarà el crani de Hialmar, puix 
que és el vostre desig. Per la seva banda, Hialmar s'afanyava a marxar a 
Samsòe. Abans de la seva partida la princesa Gun-hilda el cridà a la seva 
vora i li digué: 
 

—Hialmar, el meu cor us pertany i no serà de ningú més. Prengueu 
aquest anell que us ofereixo: si el torno a veure al vostre dit, viuré feliç; 
si torna tot sol, moriré com vós. 

 
Hialmar es posà l'anell al dit i respongué: —Tinc la vostra paraula, i, com 
que us estimo, faré per manera que pugueu viure. 
 

Va marxar amb Orvar-Odd, el seu germà de sang, i alguns homes triats. 
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Dos vaixells els conduïren a Samsol. Desembarcaren a l'illa i, suposant que 
els fills d'Arnigrim els havien precedits, s internaren pel país per 
descobrir-los. 

 
Mentre s'allunyaven, Angantur i els seus germans entraren a la cala de 

Samsol i veieren els vaixells de Hialmar amarrats entre els joncs i plens de 
guerrers. En veure aquest espectacle, el furor dels Ber-saerks els dominà; 
volaren fins a la riba i es precipitaren sobre llurs enemics, fent uns udols 
horribles. Els homes de Hialmar eren valents, no fugiren, no, ni llançaren 
un crit per a demanar ajuda; cadascun es va batre i va morir al seu lloc; 
llur sang enrogí l'aigua, llurs cossos mutilats foren arrossegats per les 
ones. 

 
Llavors els Bersaerks corregueren a través de l'illa, entrexocant llurs 

armes, omplint els boscos i les planes de crits ferotges. 
 

Hialmar i Orvar-Odd retornaven al lloc on havien deixat llurs companyons. 
Des de l'altura veieren els vaixells buits, el cadàvers escampats per l'aigua i 
els matadors cridant i agitant llurs glavis ensag-nats. I Hialmar digué 
tristament al seu amic:  
—Aquesta nit serem els hostes d'Odin. Odd l'esguardà, sorprès i 
descontent, i respongué: —A què ve aquesta fúnebre oració? 
 
No tens una promesa que sospira pel teu retorn? Creu-me, els dotze 
germans, aquesta nit, s'asseuran, sense nosaltres, a la taula d'Odin. 
 

Hialmar sacsejà el cap per treure'n els ombrívols pensaments i reprengué: 
 
—Un de nosaltres atacarà els onze germans; l'altre es trobarà amb 

Angantur, que val tot sol més que tots els seus germans plegats. Què 
t'estimes més ? 

 
—Jo aniré contra Angantur — digué Odd—; té una espasa fada, 

Turfing, que forjaren els nans de la muntanya i que fou banyada en la sang 
d'un drac; la teva cota d'acer no te'n defensarà pas; jo, que no duc sinó una 
camisa de seda, estic millor armat que tu contra els maleficis. 

 
—No — replicà Hialmar—; sóc jo qui he provocat la batalla, sóc jo qui 

t'he dut ací; i jo he promès a Gunhilda quelcom més que seguir la teva 
ombra. La meva espasa, encara que no estigui encantada, no es doblegarà 
pas sota la d'Angantur. 

 
Encara durava llur noble baralla quan els Ber-saerks aparegueren. 

Angantur venia el primer: Turfing lluïa a la seva mà com un raig de sql. 
S'aturaren a alguns passos, i el gran, adreçant-se a Hialmar i Odd, digué: 

 
—Coneixem el vostre valor, sabem quins rivals tenim; i per a vós és una 

horrible tasca la que us espera. Obrem, doncs, com persones que fan cas les 
unes de les altres i no menyspreen el qui cau. Convinguem, si us plau, que el 
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vencedor no s'apropiarà les armes del mort, que respectarà el seu cadàver, 
i el tractarà amb honor. Si moro en aquest indret, vull que Turfing sigui 
col•locada al meu costat, sota el munt de pedres que cobrirà el meu cos. Els 
supervivents donaran sepultura als vençuts i aixecaran damunt seu un túmul 
elevat com escau a adversaris dignes de glòria. 

 
Acabà de parlar i tots es comprometeren a fer el que proposava. Després 

s'atacaren, Hialmar i Angantur, Orvar-Odd i els onze germans. 
 
Odd no era d'una gran alçada, però tenia uns músculs de ferro, els 

ossos del cap sòlids, una sang freda que li estalviava els cops inútils i 
els rampells funestos. 

L'un darrera l'altre féu caure a l'herba els onze germans; ell no tenia 
més que lleugeres ferides. 

 
Llavors cercà Angantur i Hialmar; veié el gegant estès" d'esquena i 

ocupant un gran tros de terra: la seva mà era crispada damunt l'espasa, 
els ulls dilatats esguardaven els núvols, una gran ferida li trencava el 
pit, d'0n sortia un líquid negrós. 

 
Hialmar, a alguna distància, s'estava assegut en un banc d'herba; els 
trossos del seus casc li penja ven al llarg de les galtes, la cota estripada 
deixava veure la carn desfeta; la sang li rajava als peus, les parpelles eren 
closes i els llavis mortalment pàl•lids. Odd el tocà suaument i li digué:  

—Amic, no  sembles gaire alegre.  Quin combat més rude has lliurat! 
Hialmar entreobrí els ulls, somrigué al seu germà i respongué amb una 

veu molt feble: 
—Turfing m'ha travessat el cor amb la seva fulla banyada en la sang 

del monstre: aviat deixaré d'existir. Abans, amic, escolta'm. L'anell que 
duc al dit l'he rebut de missenyora Gunhilda, que m'ha dit aquestes 
paraules: "Si el torno a veure al vostre dit, viuré; si torna sol, moriré com 
vós". No el treguis de la mà, però porta el meu cos a Upsala, per  
mostrar-lo a Gunhilda, perquè no mori per mi, que moro per ella. I li 
diràs: ' Heus ací la penyora de la seva fe, heus ací la seva voluntat; el seu 
darrer sospir ha estat el nom de Gunhilda, la seva ben amada". 

 
Va besar l'anell i expirà. 
 

    Odd reuní els dotze germans de costat, deixà a cadascun les seves armes i 
col•locà sobre el pit d'Angantur l'espasa Turfing, l'esplèndida lluïssor de la 
qual s'havia fos com el sol darrera els núvols de la posta. Apilà damunt 
d'ells terrossos d'argila i blocs enormes: elevà un turó majestuós que els 
ocells de presa fregaren inútilment amb l'ala, tot traçant en l'aire llurs 
cercles ràpids. 

 
I quan hagué complert aquest deure, Orvard-Odd baixà a la ribera duent 

en els seus braços el cos de Hialmar; el posà en un dels vaixells amb la 
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testa girada cap al nord-est, i maniobrant la vela emprengué lentament la 
ruta de Suècia. 

 
Arribà un capvespre a Upsala; la nit es cloïa. Al castell del rei hi havia 

festa, però Gunhilda no s'hi deixava veure: sola a la seva cambra, meditava 
tristament, amb l'esguard cap a la banda del mar. Odd travessà el palau ple 
de remor, tot duent el seu amic; passà el llindar de la cambra i ajagué el 
cos als peus de Gunhilda. 

 
—Princesa — digué—, aquí teniu Hialmar, el vostre promès, que ha 

mort per vós; l'anell d'or que els seus llavis ja freds han besat, l'anell d'or 
és al seu dit, a fi que vós no moriu per ell com vàreu prometre. Heus ací la 
penyora de la seva fe i de la seva voluntat. El seu darrer sospir ha estat el 
nom de Gunhilda, la seva ben amada. I jo he vingut per dir-vos tot això, 
com ell ha manat. 

 
Gunhilda s'alçà rígidament; però va defallir tot seguit i caigué entre els 

seus bells cabells: el seu cor s'havia romput, la seva ànima fugia. 
I hom els enterrà tots dos sota el mateix turó de pedres, a Upsala. 

 


